Invitasjon til samarbeid om
merking av farlige grunner og skjær.
(Oslo.10.2.2015) Gjensidigestiftelsen skal i samarbeid med Kystverket sørge for å merke opp mot 100
farlige grunner og skjær langs Norskekysten gjennom en egen kampanje. Bakgrunnen for denne
satsingen er ønsket om å øke sikkerheten til sjøs og hindre farlige grunnstøtinger, spesielt for
fritidsflåten. Hver femte fritidsbåteier har opplevd å gå på grunn*.
Kystverket sitter i dag på en betydelig informasjonsbase, men noe av hensikten med dette prosjektet
er i tillegg å få hjelp av båtfolket til å identifisere farlige grunner og skjær. Tips fra publikum blir
derfor en viktig del av en informasjonskampanje for å gjøre satsingen kjent. En merverdi av dette vil
være fokus på sjøsikkerhet, som i seg selv har en forebyggende virkning.
Da det primært er indre led som skal merkes, og dette ligger innenfor kommunenes ansvarsområde,
ønsker vi et tett samarbeid med kommunene i dette prosjektet. Kystverket vil stå for selve
merkingen, mens Gjensidigestiftelsen vil dekke kostnadene. I første omgang er det satt av 4 millioner
til prosjektet, men dette kan bli utvidet. Kommunens ansvar vil være vedlikehold og godkjenning av
oppsetting. Kystverket skal godkjenne alle slike merker og vil legge disse inni sin database. Det kan
inngås en avtale med Kystverket om rutinemessig kontroll og vedlikehold av merkene.
Vi tar sikte på å lansere en informasjonskampanje i forbindelse med messen Båter i sjøen som
arrangeres på Lillestrøm i midten av mars. Det er derfor ønskelig med rask tilbakemelding om
kommunen ønsker å bidra til gjennomføringen av dette prosjektet. De kommunene som viser
interesse vil få mer informasjon og vil bli prioritert i forhold til merking.
Kontaktpersoner:
Thor Messel – Seniorrådgiver Kystverket Sørøst, Havne- og farvannsavdelingen
Thor.messel@kystverket.no tlf: 37 01 97 35/932 03 466
Veslemøy Rue Barkenes – leder for landsdekkende prosjekter Gjensidigestiftelsen
veslemoy-rue.barkenes@gjensidigestiftelsen.no tlf: 951 36 051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Kystverket: Kystverket tar ansvar for sjøveien, og produserer viktige fellesgoder for samfunnet.
Hovedformålet er å sørge for sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og en
nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet
etter havne- og farvannsloven, losloven, og deler av forurensingsloven, svalbardmiljøloven og planog bygningsloven.
Om Gjensidigestiftelsen: Gjensidigestiftelsen bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å
skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Som største eier i Gjensidige er vi med på å
videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge. Stiftelsen bidrar hvert år med opp mot 200 millioner til
prosjekter innen trygghet og helse, og har blant annet bidratt til 4 redningsskøyter til
Redningsselskapet samt andre sjøsikkerhetstiltak i regi av frivillige organisasjoner.
*Undersøkelse 2014 utført av analyseselskapet YouGov på vegne av Codan Forsikring

